ZMLUVA
o poskytnutí služieb na volejbalový turnaj v rámci Turnaja 5-miest, uzavretá podľa
ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
Zmluvné strany:
Volejbalový klub Slávia UK Bratislava
Sídlo:
Haanova 52, 851 04 Bratislava
zastúpená:
Dr. Vladimír Hančík, štatutárny zástupca a prezident klubu
IČO:
31796991
DIČ:
2021623263
Číslo účtu:
1348680654 / 0200
Bankové spojenie: VÚB Bratislava
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
zastúpené:
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy
603 481
IČO:
Číslo účtu:
6327-012/0200
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – mesto
(ďalej len „objednávateľ“)
uzavierajú túto zmluvu:
I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je:
1. Záväzok poskytovateľa:
a) poskytnúť objednávateľovi služby spojené s prípravou a realizáciou volejbalového
turnaja, konaného v rámci 16. ročníka Turnaja 5-miest, a to prenájom hál,
rozhodcovské, organizátorské, usporiadateľské, počítačové a zdravotné služby, doprava
materiálu, občerstvenie,
b) najneskôr do 15 dní od ukončenia podujatia zaslať objednávateľovi celkové
dofaktúrovanie za všetky poskytnuté služby.
2. Záväzok objednávateľa za poskytnuté služby poskytovateľovi riadne a včas zaplatiť
dohodnutú cenu.
II.
Miesto a čas plnenia
1. Miestom plnenia sú športové haly Univerzity Komenského v Mlynskej doline.
2. Čas poskytovania služieb uvedených v čl. I zmluvy je od 16. 5. 2011 do 26. 6. 2011.

III.
Cena a platobné podmienky

1. Celková dohodnutá cena za poskytnuté služby je 1.600 € (slovom tisícšesťsto eur)
s DPH.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi preddavok vo výške 50 %
z dohodnutej celkovej ceny v termíne do 15.6.2011 na základe predloženej faktúry
poskytovateľa.
3. Zostávajúcu čiastku ceny za poskytnuté služby sa objednávateľ zaväzuje uhradiť
poskytovateľovi po ukončení podujatia v termíne do 15 dní od prijatia jeho faktúry.
4. Propozície volejbalového turnaja v rámci Turnaja 5-miest sú, ako príloha č. 1,
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

IV.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody podpísanej
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každá
zmluvná strana dostane dve vyhotovenia zmluvy.
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne, nie v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa: 9.6.2011

V Bratislave dňa: 9.6.2011

Za poskytovateľa.:

Za objednávateľa:

................................................................
Dr. Vladimír Hančík
prezident

..................................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor
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